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Mødeleder  Ayo Næsborg-Andersen  

 

 
 
Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af referat 
 
 

2. Orienteringspunkt 
2.1 Meddelelser: 

Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
Procedure ved fremkomst af trusler om selvskade (1) 

2.2 Meddelelser ud over dagsordenen: 

Søren udtræder 
Diana meddelte, at Søren har valgt at trække sig ud af studienævnet og derfor ikke fremover deltager på 
møderne.  

 På den baggrund kommer der til at mangle en studerende i studienævnet på fagområdet Jura BA/cand.jur.  
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 Opfølgning på tidligere møder 

Mentorordning 
Ulrike orienterede om at der ikke er klarhed over, hvor projektet om evt. mentorordning til første generations 
akademikere er landet. Ulrike vil følge op på det og vende tilbage på et senere tidspunkt.  

Forfatningsret og forvaltningsret (Jura BA på deltid) 
Ulrike orienterede om, at Studienævnets ønske om, at øvelsesopgaver kan rettes af instruktorer, så de 
studerende kan nå at få dem tilbage inden eksamen, fremadrettet vil blive gennemført.  

 De øvrige hændelser i fagene har været engangsepisoder og der forventes ikke gentagelser.  

EU-ret 
Ulrike orienterede om, at hun har talt med fagansvarlig om, at der ikke er sket en ændring i faget, selv om 
der er blevet ændret i undervisningssproget. Endvidere oplyste Ulrike, at sproget i dette og andre fag skal 
være dansk, hvis det er angivet i fagbeskrivelsen. Den fejl, der er sket i dette fag, kommer ikke til at ske 
igen.  

Ulrike orienterede samtidig om, at der kommer en ny lærebog i faget, så den forældede litteratur bliver 
erstattet fra efteråret 2019.  

 Fremtidens Jurauddannelse 
 Ayo orienterede om, at Fremtidens Jurauddannelse vil komme op igen på et senere møde, det ligger i 
ledelsesgruppen i øjeblikket.  
 

2.3 Sager behandlet i henhold til høringsrunde: 
Ved udsendelse af dagsordenen har der ikke været behandlet sager i skriftlig høringsrunde. 
 

2.4 Sager behandlet af formanden: 

1 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 33808 Formands godkendt 

2 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 34236 Formands godkendt 

3 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 37859 Formands godkendt 

4 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 37842 Formands godkendt 

5 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 39846 Formands godkendt 

6 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 34941 Formands godkendt 

7 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 34941 Formands godkendt 

8 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19 / 29388 Formands godkendt 

9 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 29218 og  
18 / 66814 

Formands godkendt 
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10 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 30299 Formands godkendt 

11 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 30300 Formands godkendt 

12 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 33690 Formands godkendt 

13 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 34397 Formands godkendt 

14 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 35000 Formands godkendt 

15 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 32715 Formands godkendt 

16 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 37900 Formands godkendt 

 
3. Kvalitetssikring og -udvikling af uddannelse og undervisning (§ 18, stk. 4, nr. 1) 
3.1 De studerendes punkt 
 Michael bragte følgende punkter op: 
 
 Offentliggørelse af mundtlige eksamener på Jura deltid 

De studerende finder at det er meget sent, at eksamensrækkefølgen offentliggøres på de fag, hvor 
eksamen strækker sig over flere dage, er det svært for dem, at skulle reservere fx en hel uge, på 
deres arbejde, for at skulle til en mundtlig prøve på 20 min.  
Ulrike vil undersøge, om det er muligt, at disse tidspunkter kan blive offentliggjort lidt før.  

 
 Valgfag på Jura BA på deltid 

Blandt de studerende på Jura bacheloruddannelsen på deltid er der efterspørgsel på flere valgfag. Fx 
er der interesse for fagene Domsanalyse og Teknologiforståelse for Jurister på deltidsuddannelsen. Er 
det muligt at der kan komme et yderligere udbud af valg på uddannelsen.  
Ulrike vil undersøge muligheden for dette.  

 
 European Human Rights 

De studerende stiller spørgsmålstegn ved, om det giver mening, at gennemføre faget European 
Human Rights som online fremmødeundervisning? 
Ulrike og Ayo redegjorde for, at det er planlagt sådan, for at alle kan samles et sted og det ved 
tidligere år har vist sig, at studerende ikke nødvendigvis møder op, hvis det er et krav, at de skal 
komme her på SDU. På denne måde kan de studerende samles uden at skulle møde op her.  

 
 Læsepensum 

De studerende på Jura på deltid vil gerne have pensum meget tidligt, så det er muligt at læse op fx i 
sommerferien og så det er muligt at planlægge forud for arbejde, familie m.m. 
Studienævnet blev enige om, at opfordre de fagansvarlige til at lægge det op, så snart det er kend. 
Blackboard er allerede åbnet, så det vil være muligt at lægge det op før.  
Studienævnet finder det vil være godt at lægge information op omkring litteraturen i fagene, så det 
er muligt, at begynde og købe bøger eller læse lidt forud, selv om der ikke foreligger en decideret 
læseplan.  
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Morten spurgte ind til, om der er en særlig plan for informationsflow til deltidsstuderende.  
Det kan opleves som en udfordring, at man overfører samme kommunikation til studerende på 
deltid, som til studerende på heltid. Der er ofte andre forhold for de studerende på deltid, end for de 
studerende på heltid, dette er derfor ikke hensigtsmæssigt og vi skal arbejde hen imod en bedre 
kommunikation mellem undervisere og studerende.   

 
 
3.2 Status på undervisningstilmelding 

På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der måske skal aflyses yderligere fag på cand.jur.-
uddannelsen på heltid, end de to fag der allerede er aflyst, da de studerende har klumpet sig 
sammen på andre fag. Ulrike lagde derfor situationen op til diskussion i studienævnet. 
 
Det er studienævnets opfattelse, at nogle kandidatstuderende vælger at følge de fag, der bliver 
udbudt om lørdagen, for at fx frigive timer i hverdagen til arbejde, og det flytter de studerende fra 
undervisningen i hverdagen til undervisningen om lørdagen.  

  
Studienævnet besluttede, med virkning fra foråret 2020, at nedlægge muligheden for, at studerende 
på cand.jur.-uddannelsen på heltid kan følge valgfagene udbudt om lørdagen for cand.jur.-
uddannelsen på deltid.  

 
  

3.3 Antal sider pr. ECTS 
Tidligere var der ingen sidebegrænsning pr. ECTS i pensum i fag udbudt af Studienævn for Jura, 
hvorefter studienævnet besluttede at indføre retningslinjer for mængden af pensum.  
Ulrike lagde op til diskussion om, hvorvidt studienævnet vil fortsætte med disse retningslinjer for 
pensummet.  

 
 Studienævnet besluttede at fastholde retningslinjerne, der ser ud som følger: 

 BA 1. år: 40-60 sider pr. ECTS 
 BA 2. og 3. år: 50-70 sider pr. ECTS 
 KA: 50-75 sider pr. ECTS 

 
 De angivne sider er lærebogssider. Domme, bekendtgørelser og lign. kommer ud over det.   
 

Studienævnet bestemte at sætte en standardsætning ind i fagbeskrivelserne for fagene gældende fra 
foråret 2020.  

 
 
3.4 Beskrivelse af udfordringer for de juridiske studieretninger 

Studienævnet har modtaget en henvendelse fra en tidligere studentermedhjælper omkring 
udfordringer på uddannelsen.   

 
 Studienævnet forholdt sig til henvendelsen og besluttede følgende: 

Fremadrettet vil der blive sat en dato på valgfagsoversigten, så det kan ses, hvornår denne er 
godkendt og det vil samtidig blive undersøgt om det er muligt at placere valfagsoversigten mere 
synligt på hjemmesiden.  
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Udfordringerne med at finde de erhvervsøkonomiske valgfag i god tid, så det er muligt for de 
studerende at planlægge deres studieforløb, vil blive forsøgt afhjulpet med henvisning til hvor og 
hvornår de erhvervsøkonomiske fag vil være til at finde. Denne oplysning vil blive skrevet ind i 
valgfagsfolderen.  

 
Studienævnet gjorde opmærksom på, at det desværre ikke er muligt at give besked i god tid forud for 
en udfasning aflysning af et fag.  

 
De øvrige forhold i den studerendes henvendelse er det desværre ikke muligt for studienævnet at 
afhjælpe.  

 
4. Eksamensplanlægning (§ 18, stk. 4, nr. 3) 

Der var intet under dette punkt.  
 
 

5. Studieordninger, kompetencebeskrivelser og fagbeskrivelser (§ 18, stk. 4, nr. 2) 
5.1 Studieordninger – fast punkt 

  Der var intet under dette punkt.  
 
 
5.2 Fagbeskrivelser – fast punkt   

Der var intet under dette punkt.  
 
 

6. Øvrige sager (§18, stk. 4, nr. 5) 
Der var intet under dette punkt.  
 

7. Ansøgninger fra studerende (§ 18, stk. 4, nr. 4) 
 7.1 Dispensationsansøgninger 

1 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag 19 / 37838 Imødekommet 

2 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag 19 / 37844 Imødekommet 

3 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 32729 Afslag 

4 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag 19 / 37824 Imødekommet 

5 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag 19 / 37826 Imødekommet 

6 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 32782 Imødekommet 

7 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 30567 Imødekommet 

8 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 32712 Imødekommet 

9 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 32754 Imødekommet 

10 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 32714 Imødekommet 
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11 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 37827 Sagen er udskudt 
til næste møde 

12 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 38529 Imødekommet 

13 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 32617 Afslag 

14 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 31819 Afslag 

15 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 32624 Afslag 

16 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19/33824 Afslag 

17 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19/34944 Imødekommet 

18 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 33187 Imødekommet 

19 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19/27782 Imødekommet 

20 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 29378 Delvis 
imødekommet 

21 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 34304 Ikke relevant 

22 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 32769 Imødekommet 

23 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 35368 Delvis 
imødekommet 

24 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag 19 / 37819 Imødekommet 

25 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag 19 / 37820 Imødekommet 

26 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag 19 / 37822 Imødekommet 

27 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 32725 Imødekommet 

28 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 32732 Imødekommet 

29 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag 19 / 37839 Imødekommet 

30 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 34942 Imødekommet 

31 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 35372 Imødekommet 

32 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 37536 Imødekommet 

33 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 19 / 30328 Imødekommet 

34 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 19/34937 Imødekommet 

35 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 19/34938 Imødekommet 

36 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 32764 Ikke relevant 
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37 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 33834 Sagen er udskudt 
til næste møde 

38 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 37854 Imødekommet 

39 Ansøgning om andre dispensationer  Sagen er udskudt 
til næste møde 

40 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19/27783 Imødekommet 

41 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 37485 Delvis 
imødekommet 

42 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19/27783 Imødekommet 

43 Ansøgning om andre dispensationer 19/31557 Afslag 

44 Ansøgning om andre dispensationer 19/34399 Afslag 

45 Ansøgning om andre dispensationer 19/39487 Afslag 

46 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19/31474 Imødekommet 

47 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19/32093 Afslag 

48 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19/37574 Imødekommet 

49 Ansøgning om andre dispensationer 19/39484 Afslag 

50 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19/32720 Afslag 

51 Ansøgning om andre dispensationer 19/31770 Afslag 

52 Ansøgning om andre dispensationer 19/31468 + 
31469 

Afslag 

53 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19/32886 Imødekommet 

54 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19/33189 Imødekommet 

55 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19/34398 Imødekommet 

56 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19/37888 Imødekommet 

57 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19 / 38528 Imødekommet 

58 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag 19/34400 Imødekommet 

59 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19/32050 Imødekommet 

60 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19/32391 Imødekommet 

61 Ansøgning om andre dispensationer 19/31476 + 
31478 

Imødekommet 

62 Ansøgning om andre dispensationer 19/33194 Imødekommet 
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63 Ansøgning om andre dispensationer 19/36791 Imødekommet 

64 Ansøgning om andre dispensationer 19/38667 Imødekommet 

65 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 35345 Afslag 

 
 

8. Eventuelt 
Der var intet under dette punkt.  

 

Mødet sluttede kl. 14.12 
 
 
Med venlig hilsen 

 
 

Diana Bredal Midskov  Ayo Næsborg-Andersen  
Studienævnssekretær  Formand 
 


